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Ao quarto dia do mês de março de 2020, às 13h30, o Comitê das Bacias Hidrográficas
dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim - Comitê Guandu-RJ, deu início a 2ª
Reunião Extraordinária da Plenária do Comitê Guandu, localizado na Rua Gérson
Chernichard, nº 1321 - Nossa Sra. das Graças , tendo como pauta os seguintes
assuntos: 1- Abertura e leitura da pauta; 2- Leitura e aprovação das minutas de atas
das reuniões anteriores (05.12.2019 e 13.02.2020); 3- Prestação de contas da
AGEVAP – relatório de execução; 4- Preenchimento do questionário de avaliação
– meta do contrato de gestão; 5- Apoio ao ECOB; 6- Informe da atualização de
titularidade entre as instituições EMBRAPA AGROBIOLOGIA e CREA-RJ, no
segmento Governo Federal; 7- Informação sobre o andamento das resoluções
deliberadas e descentralizadas para saneamento; 8- Solicitação de preenchimento
de vacância em Usuários – Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Japeri; 9Informe sobre o Seminário de Integração dos Membros; 10- Aprovação de apoio a
eventos externos; 11- Minuta de resolução que dispõe sobre critérios e o custeio
para a realização de eventos promovidos ou apoiados pelo Comitê Guandu-RJ; 12Minuta de resolução que dispõe sobre critérios para seleção de membros a
participarem de eventos externos custeados pelo Comitê Guandu-RJ; e 13Assuntos gerais. Julio Cesar (CEDAE) iniciou com o primeiro item de pauta e todos
aprovaram os itens da pauta. Logo em seguido iniciou o debate para o segundo item de
pauta. Ainda questionou se alguém gostaria de se manifestar sobre as atas em questão.
Julio Cesar (CEDAE) pediu permissão à plenária para a entrega de certificados aos
professores que ganharam o Edital de Educação Ambiental, para o horário de 14h30.
Após isso perguntou se alguém tinha comentários sobre a ata. Hendrik Mansur (TNC)
sugeriu uma modificação nas atas de reunião e pediu para inserir o texto: “é necessário
pacto federativo visando a redistribuição de recursos entre as esferas de governo,
consequentemente, fortalecendo os municípios”. Julio Cesar (CEDAE) questionou se
havia mais questionamentos. Não havendo mais, as atas foram aprovadas. 3Prestação de contas da AGEVAP – relatório de execução Julio Cesar (CEDAE)
apresentou o relatório de execuções do Comitê Guandu e informou que o relatório já foi
distribuído e que se alguém obtiver algum comentário, poderá levar isso a secretaria
executiva. Uiara Martins (CREA-RJ) questionou sobre o fato de o relatório não ter
passado pela CTIL-G. Julio Cesar (CEDAE) explicou que o relatório não é referente ao
Contrato de Gestão e que este é apenas um relatório das ações do Comitê Guandu.
Mencionou ainda que o Relatório de Execução do contrato com a Agevap possui um
Grupo de Acompanhamento. O item 3 foi retirado de pauta. Julio Cesar (CEDAE) deu
uma sugestão para a secretaria executiva de que isto seja corrigido em pauta, pois ouve
um erro na descrição do assunto. 4- Preenchimento do questionário de avaliação –
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meta do contrato de gestão. Julio Cesar (CEDAE) informou sobre o preenchimento do
questionário de votação e Contrato de Gestão. 5- Apoio ao ECOB; Julio Cesar (CEDAE)
explicou sobre o apoio ao ECOB, esclareceu que é feita uma proporcionalidade entre os
comitês em função da arrecadação. Perguntou que o item está aberto para comentários.
Também falou sobre apoio de custo, sobre relatório de prestação de contas do que foi
gasto no ENCOB, informando que este será disponibilizado para análise dos membros.
6- Informe da atualização de titularidade entre as instituições EMBRAPA
AGROBIOLOGIA e CREA-RJ, no segmento Governo Federal; Julio Cesar (CEDAE)
passou o informe, como previsto em pauta e informou que Andreia Loureiro (P.M
Queimados) precisou se ausentar. Uiara Martins (CREA-RJ) comentou sobre a questão
da suplência da EMBRAPA e da titularidade do CREA no segmento governo, informando
que houve um “acordo de cavalheiros” no processo eleitoral de entrada do Comitê
Guandu. Solicitou que o assunto fosse encaminhado para o segmento governo para que
eles possam debater o assunto. Indagou o papel da EMBRAPA, pois de acordo com ela
é uma empresa, não era do segmento de usuários e nem de governo. Mencionou uma
resolução feita com o CREA que, inclusive, gostaria de saber o nome da pessoa que foi
conversar com o presidente do CREA e que isto não reproduziu ata para registro.
Sugeriu que essas situações deveriam ser colocadas no regimento interno para não
haver inadequações. Mencionou que não há motivos para o CREA romper o “acordo de
cavalheiros”. 7- Informação sobre o andamento das resoluções deliberadas e
descentralizadas para saneamento; Lucas Pereira (AGEVAP) iniciou a apresentação
sobre as Resoluções do Comitê Guandu relacionadas a Saneamento. Uiara Martins
(CREA-RJ) solicitou que o assunto fosse levado a câmara técnica pois foi uma
solicitação desta instância e deve ser acompanhado pela mesma. Hendrik Mansur (TNC)
sugeriu que Lucas apresentasse primeiro e depois houvesse os comentários. Uiara
Martins (CREA-RJ) solicitou verificação de quórum, mas decidiram prosseguir com a
apresentação. Amisterdan Ribeiro (P.M. Piraí) perguntou se os municípios participarão
da referida reunião entre AGEVAP e INEA, já que os municípios fazem parte da temática
de saneamento. Julio Cesar (CEDAE) relembrou que os projetos apresentados nas
resoluções foram debatidos anteriormente pelo Comitê e alguns municípios foram
contemplados. Mencionou a importância do Comitê se apropriar dos projetos para dar
andamento dos projetos de saneamento. Indagou ainda, que o tomador dos recursos
dos projetos é aquele que terá a capacidade de executar. Além disso, mencionou que
as resoluções aprovadas pelo comitê dependem de diversos atores, incluindo o
município para serem operacionalizadas. João Bosco (UEZO) esclareceu ao Amisterdan
que as prefeituras envolvidas nos projetos já estiveram presentes na reunião junto ao
SEAS, INEA e CEDAE. E falta apenas uma reunião com a Agevap e o INEA para acertar

Pág.2 de7

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COMITÊ GUANDU-RJ
– 04.03.2020

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

detalhes. Julio Cesar (CEDAE) relembrou ao Amisterdan e a Plenária que a primeira
reunião foi com os municípios de Paracambi e Queimados, sendo uma convocação do
Ministério Público. Destacou a importância do Comitê se apropriar dos projetos. Hendrik
Mansur (TNC) mencionou que o Comitê precisa se assumir de seu papel, que a gestão
dos Recursos Hídricos está ameaçada pela não aplicação dos recursos. Comentou
sobre os recursos dispostos nas resoluções, detalhou os valores e indicou os
responsáveis pela aplicação desses recursos, incluindo o INEA, CEDAE e Comitê
Guandu. Mencionou, ainda que, desses valores 76% são de responsabilidade do INEA,
15% do Comitê e 9% da AGEVAP e R$ 4,8 milhões. Mostrou que o slide, apesar de ser
da bacia de 2005 a 2015, começa com a resolução de 2010. Julio Cesar (CEDAE) pediu
que ela fosse corrigida, pois a intenção é fazer uma tabela com esclarecimentos. Uiara
Martins (CREA-RJ) fez um encaminhamento para que na próxima CTIL-G fosse feita
uma nova análise sobre esse slide, porque muitas coisas poderiam ter acontecido no
período de tempo não catalogado. Julio Cesar (CEDAE) explicou que a partir de 2010
tivemos objetivado o sistema de cobranças do Estado do Rio e muitas coisas foram
reiniciadas. José Arnaldo (P.M. Nova Iguaçu) mencionou sobre a priorização de projetos;
Também comentou que a bacia estratégica e prioritária é a dos rios Queimados, Poços,
Ipiranga e Cabuçu, visto seu impacto para a ETA Guandu, para a APA Guandu-açu e
para a APA Guandu, sua biodiversidade e uso múltiplo. Que afeta a cadeira produtiva
da pesca artesanal presente no bairro Todos os Santos, afeta a agricultura familiar das
áreas rurais de Campo Alegre e Marapicu, bem como o Assentamento Marapicu.
Solicitou o município de Piraí deve apresentar um projeto referente ao recurso recebido
pela região, na reunião da CTEG do próximo mês. Esdras da Silva (FAMEJA) mencionou
que diretoria também deveria ser cobrada sobre os planos municipais de saneamento.
Mencionou que foi elaborado um projeto pelo município de Japeri, mas o MP impediu
pois não pode haver duas ações iguais, ou seja, sobreposição de projetos. Solicitou que
haja transparência do Comitê Guandu. Paulo Garcia (P.M. Japeri) comentou sobre a
resolução nº 92/2012. Julio Cesar (CEDAE) falou sobre o processo de licitação do
projeto e sobre ele houve um consenso em relação a atribuição dos entes que assinaram
o termo de contribuição técnica. André Marques (AGEVAP) mencionou sobre as metas
de contratos de gestão e comentou sobre o desembolso de recursos que deve ser bem
definida pelo comitê. Amisterdan Ribeiro (P.M.Piraí) solicitou que o item 7 fosse retirado
da pauta da Plenária para que fosse deliberado pelas Câmaras Técnicas, pois tal
informação foi solicitada pela instância das Câmaras Técnicas. Saulo (P.M. Miguel
Pereira) sobre a resolução nº 93/2012 mencionou que encaminhou o processo no dia
07/12/2019 para a secretaria executiva e informou que já fizeram um projeto. Diante
disso, solicitou que esse documento seja reavaliado. Antonio Souza (AGEVAP) solicitou
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uma pausa nos debates dos itens de pauta para que, junto com Karine Vargas (UFRRJ)
e João Bosco (UEZO), entregasse os certificados referentes ao Edital de Educação
Ambiental às professoras Maria Coelho, Lidiane Barros e Karine Vargas, as docentes
realizaram uma breve apresentação sobre seus projetos. 8- Solicitação de
preenchimento de vacância em Usuários – Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Japeri; Julio Cesar (CEDAE) apresentou a solicitação do Sindicato sugerindo a
condução do Pleito para CTIL. Esdras da Silva (FAMEJA) solicitou a leitura do parecer
elaborado pelo escritório de advocacia BRASIL DE MATOS a pedido da Diretoria que
opinou pela impossibilidade do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Japeri Integrar o
Comitê. Esdras continuou e apontou que o documento não estava no email e não
concorda com o parecer pois segundo o mesmo no edital não havia solicitação de carta
sindical. Julio Cesar (CEDAE) continuou dizendo sobre a resolução 79 do CERHI que
trata sobre o segmento dos usuários e realizou a leitura do mesmo conforme solicitação
de José Arnaldo (P.M Nova Iguaçu). Esdras da Silva (FAMEJA) reclamou do excesso
de burocracia na entrada de sua instituição no comitê e a falta de informação de sobre
o processo aberto pelo sindicato que levou 4 meses para ir ao plenário. José Arnaldo
(P.M Nova Iguaçu) pediu que a plenária tivesse coragem de comprovar a inclusão com
os trabalhadores rurais da região e do sindicato. Amisterdan Ribeiro (P.M Piraí) reclamou
do classismo dos sindicatos da sociedade civil, pedindo que a inclusão no parlamento
seja mais inclusiva com os trabalhadores rurais. Helio Vanderlei (INEA) avisou que estão
procurando todos os processos jurídicos para analisar e mostrar porque o processo ficou
parado no INEA. Resumiu dizendo que as responsabilidades de execução dos projetos
não são do INEA, mas da AGEVAP e do Comitê. Após sua fala, se retirou da reunião.
Julio Cesar (CEDAE) deu continuidade ao item 8 com a proposta um encaminhamento
e falando sobre a resolução 79. Esdras da Silva (FAMEJA) explicou porque o sindicato
pode participar como usuário, mencionando o parecer e o edital. Uiara Martins (CREARJ) continuou falando que como temos a associação de pescadores devemos aceitar a
associação de trabalhadores rurais de Japeri. Colocou ainda que é uma associação de
produtos rurais, de agricultura familiar. Destacou a importância de se rever o Regimento
Interno. Ricardo Ramos (OMA Brasil) falou que é do interesse do comitê que os
trabalhadores rurais estejam representados na plenária por serem obviamente usuários,
levando em consideração o que constitui a agricultura familiar e como são consumidores
de água. Pediu que o Comitê viesse a inserir uma emenda no regimento interno para
especificar isso, que não se permitisse que esses usuários viessem a desistir de
participar por ficarem “enterrados” numa burocracia que os impede de avançar. Julio
Cesar (CEDAE) disse que uma coisa é querer melhorar e outra coisa é mudar o que está
estabelecido. Continuou com sua proposta de levar a pauta para a CTIL-G. Anunciou
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posteriormente que já estavam ficando sem quórum para votar. Uiara Martins (CREARJ) solicitou para a diretoria o encaminhamento em caráter de urgência o assunto sobre
o sindicato de Japeri para a CTIL-G de 05.03.2020. 9- Informe sobre o Seminário de
Integração dos Membros; Antônio Souza (AGEVAP) informou sobre o seminário de
integração dos membros e que ele será executado nos dias 23 e 24 de março, com
expectativa para ocorrer em Vassouras. Falou sobre a programação já aprovada em
CTEG. Amisterdan Ribeiro (P.M Piraí) questionou sobre a logística e sobre as
acomodações. Antonio Souza (AGEVAP) informou ao Amisterdan que os membros vão
receber a ajuda de custo conforme resolução correspondente. 10- Aprovação de apoio
a eventos externos; 11- Minuta de resolução que dispõe sobre critérios e o custeio
para a realização de eventos Julio Cesar (CEDAE) falou sobre as minutas que serão
encaminhadas à CTIL-G. 12- Minuta de resolução que dispõe sobre critérios para
seleção de membros a participarem de eventos externos custeados pelo Comitê
Guandu-RJ Julio Cesar (CEDAE) falou sobre a resolução e informou que não seria
possível votar por falta de quórum. Será então encaminhada para a CTIL-G. 13Assuntos gerais. Julio Cesar (CEDAE) agradeceu pela ajuda pessoal e profissional a
todos do comitê pelo apoio. Mauro Pereira (Defensores do Planeta) informou que haverá
o fórum da juventude na UEZO e convidou os interessados, convidou ainda pelo menos
2 jovens de cada município do comitê. Uiara Martins (CREA-RJ) solicitou que as
resoluções apresentadas sejam discutidas com os municípios, além disso pediu que seja
encaminhada a CTIL-G de 05.03 as planilhas relacionadas as resoluções. Informou
sobre a conferência livre de meio ambiente. Informou seu afastamento devido à sua
relação com um processo eleitoral. José Arnaldo (P.M Nova Iguaçu) informou que
participará do encontro em Brasília de seminário e sugeriu que a sejam angariados
recursos de outras fontes. Hendrik Mansur (TNC) informou que os projetos devem estar
ligados as ODS. Julio Cesar (CEDAE) falou sobre encaminhar a todos a apresentação
dos projetos do Comitê Guandu a cada ODS. Às 15h50m a reunião foi finalizada. Eu,
Christian Reis, tomo a termo esta ata que segue assinada por:

___________________________________
Paulo de Tarso de Lima Pimenta (FIRJAN)
Diretor Geral
178

___________________________
Andreia Loureiro (P.M. Queimados)
Diretora Executiva
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Membros Presentes: Julio Cesar O. Antunes (CEDAE-Abast.), Mayná Coutinho
(CEDAE-Saneamento), Yasmin B. de Jesus (Ambev S/A), Celso Rodrigues (FCC),
Renan Maia Fernandes (NUCLEP), Pamela F. dos Reis (Ternium Brasil Ltda), Paulo de
Tarso L. Pimenta(FIRJAN), P/ José Arnaldo A. Oliveira (SEMADETUR), Leonardo
Machado (P.M. Mangaratiba), Andreia Loureiro (P.M.Queimados), Paulo Garcia (P.M.
Japeri), , Amisterdan Ribeiro (P.M. Piraí), Uiara Martins (CREA RJ), Lívia Soalheiro e
Romano (SEAS), João Bosco (UEZO), substituto(FONASC.CBH), Karine Vargas
(UFRRJ), Markus Budzynk (ADEFIMPA), Esdras da Silva (FAMEJA), Ricardo Ramos
(OMA BRASIL), Mauro Pereira (Defensores do Planeta), Aníria Barcia ( I.A.C.
5ºelemento), Vera Martins (ACAMPAR RJ), Marcelo Danilo (ANAGEA RJ),
substituto(SINTASAMA), Luís Rodrigues (ONDA VERDE); Hendrik Mansur (TNC).

191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202

Membros Ausentes: Sergio Hiroshi Okasaki (APLIM); Diego Botelho Ruas (REDUC);
Janaina Vettorazzi (CK PARACAMBI); José Gomes Barbosa Junior (PCH Lajes Energia
S.A.); Sabina Campagnani (FURNAS); Camila Azevedo de Souza (LIGHT S.A.);
Reginaldo Lúcio Gonzales (SIMARJ); Ana Paula Chaves (P.M.ITAGUAI); Iran Bittencourt
Borges (P.M. Rio Claro); Flávia Coutinho Guilherme (P.M.Seropédica); Danilo Alves
Pereira (P.M. Vassouras); Raphael D’Avila O. S. Nora (P.M. Eng. Paulo de Frontin);
Leonardo Lopes (ITERJ); Mariluci Sudo Martelleto (PESAGRO); Luiz Constantino da
Silva Junior (INEA); Andrea Bambozzi Fernandes (FIPERJ); Livia Soalheiro e Romano
(SEAS); Edmir Amanajás Celestino (SEAPPA); Luiz Fernando Moraes (EMBRAPA);
Franziska Huber (FAETERJ); Ícaro Moreno Junior (Universidade de Vassouras);
Wladimir Loureiro (FAM RIO); Nelson Reis (APEDEMA); Marcia Souza de Alcântara
(NEPP); José Luiz Governo (ABES); Amanda Moraes Lima (ITPA).
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Convidados: Aline Angela Baptista da Silva (SEMADETUR); Lourenço Clenol (CDC);
Mario Pereira Lopes (CDC NI); Julio Cesar Carvalho (P.M. Mendes); Sandra B. Souza
(P.M. Nova Iguaçu), André Marques (AGEVAP), Karla Ayres (SEMADETUR), Kleiton
Gomes (AGEVAP), Everaldo de Oliveira (Assoc. B. Faculdade); Claudia Souza (P.M.
Paracambi); Rafael de Freitas (SEMADETUR); Erica Nascibem de Mendonça (P.M.
Paracambi); Cesar Mariano (P.M.Nova Iguaçu); Luiz Fernando Carvalheira (Sub Meio
Ambiente M. Pereira), Saulo J.A. de Paula (SMMA – Miguel Pereira); Fernanda Garcia
Porto (SMMA – Miguel Pereira); Luiz Carlos de Jesus (P.M. Mangaratiba); Pedro
Henrique Paes Leme (SEMADETUR); Jessé Dutra (ALERJ); Guilherme S.Guimarães
(SEMSERP PCNI); Gilvoneick de Souza (Defesa); Marcelo Soares (SMMA-
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Mangaratiba); Gabriel Lopes (SMMA-Mangaratiba); Daniela Martins (Rio Ambiente) Luis
Jupy (FIRJAN).
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